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Ata da (196ª) centésima nonagésima sexta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-1 
graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas, realizada no dia dezoito de agosto do ano de 2 
2016 às 14 horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do 3 
coordenador Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os 4 
membros do Colegiado biênio 2015-2017, o(a)s professore(a)s doutore(a)s: José Roberto Mineo, 5 
Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva, Eloisa Amália Vieira Ferro e a representante 6 
discente doutoranda Paola Amaral de Campos. Deu-se início à reunião com o primeiro item da 7 
pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e 8 
solicitou ao colegiado a inserção de dois itens de pauta sendo: o item 3.7 solicitação de qualificação 9 
de doutorado; e no item 9 (outros) requerimento de matrícula de Pos-doc. O colegiado manifestou 10 
de acordo com as inserções das pautas. Na sequência, falou sobre a reunião do CONPEP realizada 11 
no dia 17 de agosto/16, informando que a doutoranda do PPIPA Thaise Lara Teixeira é a nova 12 
representante dos pós-graduandos da UFU no CONPEP. Informou também sobre pauta da reunião, 13 
que compreendia a não liberação dos valores referentes ao PROAP 2016 para a UFU. Dentro desta 14 
discussão no CONPEP, relatou que o Prof. Elmiro alertou aos Programas que a perspectiva para 15 
2017 será de um corte linear de 18% no orçamento, fato este que certamente comprometerá o 16 
orçamento disponível para a Pós-graduação. Na sequência falou sobre a nova instrução da ficha 17 
catalográfica a ser repassada aos alunos, para que os mesmos solicitem por email após as defesas de 18 
teses e dissertações. A solicitação deve ser feita pelo próprio aluno somente online pelo endereço 19 
http://www.bibliotecas.ufu.br/catalogacao. Outra informação foi repassada ao colegiado referente o 20 
MI Circ/DIRAC/nº028/16 que orienta os Programas sobre novas normativas para notas ou faltas 21 
não lançadas pelo docente, onde o mesmo deverá solicitar a secdirac@prograd.ufu.br o retorno da 22 
disciplina (e o código) para lançamento e depois de lançada terá o “de acordo” do Coordenador no 23 
SG (Sistema de Gestão Acadêmico). Mas solicita atenção para o cumprimento dos prazos. Depois, 24 
leu o MI circular nº003/2016/PREFE que orienta sobre os transportes feitos por empresa 25 
terceirizada, considerando as orientações da diretoria de Compra e de auditoria da UFU, que 26 
solicitam que todo usuário de transporte feito por empresa terceirizada deve verificar a 27 
quilometragem inicial e final ao assinar o comprovante da viagem. Na sequência, apresentou o MI 28 
circular nº10/2016-DAV/CAPES que se refere ao calendário 2017 de atividades de Avaliação 29 
quadrienal dos programas. O Prof. Tiago passou a palavra para o coordenador de área, Prof. José 30 
Roberto Mineo, que relatou sobre o planejamento de atividades. Ele disse que haverá reuniões 31 
sequenciais em 2017 para avaliação do documentos de área e para novo enquadramento dos 32 
Programas, sendo a expectativa para publicação do resultado final da avaliação quadrienal na data 33 
20 de dezembro de 2017. O Prof. Tiago solicitou aos professores que consultem o perfil do 34 
programa na “Plataforma Sucupira”, auxiliando na montagem do relatório. Em seguida a Profa. 35 
Eloisa pediu a palavra a e informou sobre a eleição conjunta do ICBIM no início do próximo ano e 36 
solicitou a necessidade de nomes para compor a comissão eleitoral. Encerrado este item passou se 37 
ao seguinte. Segundo item. Aprovação da Atas (192, 193, 194): O Prof. Tiago disse que foi 38 
sugerido, anteriormente, a partir da observação do Prof. Matias Szabó melhorar o texto nas linhas 39 
190 e 191 sobre o novo modelo de avaliação de relatórios e projetos. O novo texto foi elaborado 40 
pela Profa. Eloísa e Prof. Tiago, para assinatura posterior, e as atas 193 e 194 foram aprovadas e 41 
assinadas pelos membros do colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item. 42 
Ad referendum. 3.1) Cartas de aceite de coorientação: Foram apresentadas as cartas dos  43 
seguintes professores: Dr. Luiz Ricardo Goulart que solicita a coorientação pela Dra. Isabela Maria 44 
Bernardes Goulart da Faculdade de Medicina da UFU, a partir de julho/2016, para o projeto de 45 
pesquisa da doutoranda Paula Cristina Brígido Tavares; o Dr. Cláudio Vieira da Silva solicita a 46 
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coorientação, a partir de agosto/2016, para o projeto de pesquisa do doutorando Samuel Cota 47 
Teixeira, pela Profa. Dra. Daiana Silva Lopes do Instituto de Genética e Bioquímica da UFU; A 48 
Dra. Márcia Cristina Cury solicita a coorientação, a partir de julho/2016, para o projeto de pesquisa 49 
da doutoranda Camila Oliveira Silva Barbosa, pela Profa. Dra. Karine Rezende de Oliveira da 50 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal-FACIP da UFU. O colegiado referendou todos os 51 
pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.2) Solicitações de dilação de qualificação de 52 
doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu as cartas apresentadas pelas professoras Julia Maria Costa 53 
Cruz que solicita a prorrogação do prazo de qualificação para o doutorando Lucas Silva de Faria 54 
“para o fim do 3º ano do curso”, agosto de 2016, e reforçou que o prazo da defesa será no tempo 55 
regular do programa; a Profa. Neide Maria da Silva solicita a prorrogação de qualificação para o 56 
doutorando Romulo Oliveira de Sousa para o mês de dezembro de 2016; e a Profa. Márcia Cristina 57 
Cury solicita dilação de prazo para qualificação da doutoranda Natália de Melo Nasser Fava para o 58 
mês novembro de 2016. O colegiado referendou os pedidos apresentados. Encerrado este item 59 
passou se ao seguinte. 3.3) Solicitação da dilação de prazo de qualificação e defesa de mestrado. 60 
O Prof. Tiago Mineo leu a carta apresentada pelo professor: Marcelo José Barbosa Silva que solicita 61 
a prorrogação do prazo de qualificação e defesa da mestranda Mariana Soares Pena Ribeiro para 62 
finalização dos experimentos e certifica que a defesa irá ocorrer até dia 30/10/2016. O colegiado 63 
referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.4) Solicitação de dilação de 64 
defesa mestrado e doutorado: O Prof. Tiago leu a carta reapresentada pelo Prof. Dr. Adriano 65 
Mota Loyola que solicita nova dilação da defesa de sua orientada Marília Ferreira Andrade prevista 66 
(reunião 195ª) para o dia 29/07/2016 sendo alterada para o dia 26/08/2016; O Prof. Dr. Luiz 67 
Ricardo Goulart solicita dilação de defesa de tese para sua orientada Cláudia Mendonça Rodrigues 68 
para o prazo máximo de 6 meses por motivo da complexidade das novas análise para fechamento da 69 
tese e da licença maternidade; e o Prof. Dr. Marcelo José Barbosa Silva solicita prorrogação do 70 
prazo de defesa de mestrado para seu orientado Felipe Andrés Cordero da Luz para até o dia 23 de 71 
agosto de 2016, por motivo de disponibilidade de convidado externo. O colegiado referendou todos 72 
os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.4.1) Solicitação de modificação dos 73 
moldes da escrita da tese: O Prof. Tiago Mineo, leu a carta apresentada pelo Prof. Dr. Luiz 74 
Ricardo Goulart Filho que solicita a modificação nos moldes de escrita como “corpo da tese” para a 75 
doutoranda Cláudia Mendonça Rodrigues. Após considerações quanto ao modelo proposto frente 76 
aos moldes preconizados pelo Programa, o colegiado decidiu que a solicitação seja indeferida, uma 77 
vez que o proposto não contempla os requisitos mínimos para a elaboração de uma tese. Em adição, 78 
o colegiado sugere que, caso os autores queiram registrar o manuscrito a ser enviado para 79 
publicação no documento que será apresentado para a banca examinadora, que o mesmo seja 80 
inserido como um anexo da tese. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.5) Solicitações de 81 
defesa de mestrado e doutorado: O coordenador leu os pedidos apresentado pelos seguintes 82 
professores: O Prof. Paulo Gontijo que solicita a defesa de mestrado para a discente Iara Rossi 83 
Gonçalves para dia 28/07/2016; o Prof. Cláudio Vieira da Silva solicita a defesa do mestrando 84 
Samuel Cota Teixeira para o dia 19 de julho de 2016; a Profa. Neide Maria da Silva solicita a 85 
defesa de mestrado para a discente Rafaela José da Silva para o dia 22 de julho de 2016; a Profa. 86 
Julia Maria Costa Cruz solicita a defesa de mestrado para a discente Dayane Costa de Souza para o 87 
dia 14 de julho de 2016; o Prof. Marcelo José Barbosa Silva solicita a defesa de mestrado para o 88 
discente Felipe Andrés Cordeiro da Luz para o dia 17 de agosto de 2016; e o Prof. Matias Pablo 89 
Juan Szabó que solicita a defesa de doutorado para a discente Maria Marlene Martins para dia 17 de 90 
agosto de 2016. O colegiado referendou todos os pedidos 3.6) Solicitações de homologação de 91 
defesa de mestrado e doutorado: Primeiro, o coordenador leu a solicitação de homologação do 92 
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título de mestre para a egressa do curso de mestrado: Samantha Ribeiro Bela com submissão do 93 
manuscrito no periódico Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, primeiro autor, de 2008, 94 
intitulado: “Use of SAG2A recombinant Toxoplasma gondii surface antigen as a dignostic marker 95 
for human acute toxoplasmosis:analysis of tilers and avidity of IgG and IgG1 antibodies”. Na 96 
sequência leu a homologação dos títulos de mestrado para Luciana Alves de Sousa com artigo 97 
publicado em 2013 no periódico Veterinary Research, quinto autor, intitulado: “Heme oxygenase-1 98 
activity is involved in the control of Toxoplama gondii infection in the lung of BALB/c and C57BL/6 99 
and in the small intestine of C57BL/6 mice”. E, para Iara Rossi Gonçalves com submissão do 100 
manuscrito em agosto de 2016, primeiro autor, no periódico Journal of Hospital Infection, primeiro 101 
autor, intitulado: “Dissemintion of colistin-resistant and colistin-susceptible KPC-producing 102 
Klebsiella pneumoniae in the couse of two consecutive outbreaks in a Brazilian intensive care unit”. 103 
E para Samuel Cota Teixeira com o artigo publicado no periódico Scientific Reports em novembro 104 
de 2015, quarto autor, intitulado: “Trypanosoma cruzi P21: a potential novel target for chagasic 105 
cardiomyopathy therapy”. Para Rafaela José da Silva, com artigo publicado no periódico Placenta 106 
em 2015, sétimo autor, intitulado: “Trophoblast-macrophage crosstalk on human extravillous under 107 
Toxoplasma gondii infection”. E por último para Leandro Peixoto Ferreira de Souza com 108 
submissão do manuscrito em junho de 2016, no periódico “International Journal of Cancer" quarto 109 
autor, intitulado: “The multifaceted role of exosomes in metastasis: priming the soil for seeding”.  110 
O colegiado referendou todos os pedidos apresentados de homologação do título de mestre e de 111 
doutor. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.7) Solicitações de exame de qualificação de 112 
mestrado e doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu o pedido de qualificação apresentado pela 113 
Professora Eloisa Amália Vieira Ferro que solicita a qualificação de doutorado para a discente 114 
Andressa  da Silva Castro para o dia 30/06/2016. O colegiado referendou o pedido. 4) Seleção de 115 
bolsistas de doutorado – Edital interno 01/2016: O Prof. Tiago informou ao colegiado que 116 
recebeu confirmação da CAPES referente o pedido a conversão de parte dos recursos PROEX 2016 117 
para fins de implementação de três novas cotas de bolsas de doutorado a partir do mês de agosto de 118 
2016, portanto as três cotas extraordinárias estão cadastradas no programa. Na sequência falou 119 
sobre a execução do Edital Interno PPIPA 01/2016, aprovado de forma eletrônica pelo Colegiado e 120 
regida pela Comissão de bolsas do PPIPA, para regulamentar a seleção de bolsistas de doutorado 121 
mediante a disponibilização das cotas extemporâneas obtidas pelo Programa, bem como aquelas 122 
que por ventura sugirem ao longo do 2o. semestre de 2016. Em sequencia, apresentou ao colegiado 123 
o resultado da seleção de bolsistas, finalizada em 12 de agosto de 2016, sendo as candidatas 124 
classificadas conforme a seguinte ordem: 1ª) Iara Gonçalves Rocha - 10,5 pontos; 2ª) Vanessa 125 
Resende de Souza Silva - 10,0 pontos; 3ª) Karen Ferra Faria - 9,0 pts; 4ª) Mayara Ribeiro - 7,2 126 
pontos; 5ª) Kelem Cristina Pereira Mota - 6,7 pontos; 6ª) Mylla Spirandelli da Costa - 6,5 pontos; 127 
7ª) Gabriela Borges da Silva - 5,6 pontos; e 8ª) Camila Oliveira Silva Barbosa - 3,0 pontos. Por fim, 128 
observou que a classificação das candidatas terá vigência até a data de 17 de dezembro de 2016, 129 
último dia letivo, conforme definido pela Resolução n. 16/2015 do CONPEP/UFU. Em referência a 130 
este edital, o Prof. José Roberto Mineo reiterou que o discente do mestrado historicamente é mais 131 
produtivo, e que esta nova metodologia tende a alterar a percepção do aluno de doutorado. A 132 
representante discente Msc. Paola Amaral disse que os alunos compreenderam a metodologia após a 133 
finalização do processo e declarou que considerou a seleção justa. O Prof. Tiago então discorreu 134 
sobre as previsões de bolsas de doutorado para 2017/1, com perspectiva de uma única bolsa a ser 135 
distribuída, sendo que a decisão de como esta será atribuída ainda pende de definição pelo 136 
colegiado. Para o segundo semestre de 2017, há previsão de quatro bolsas, somando o total de cinco 137 
cotas de bolsas de doutorado vagas para todo o ano de 2017. Alertou também que os critérios 138 
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aplicados pela CAPES estão muito fluidos, fazendo com que não tenhamos qualquer confirmação 139 
sobre os efeitos da implementação das novas cotas de bolsas no orçamento do Programa em 2017. 140 
A Profa. Eloisa alerta sobre a tomada de decisão, menciona a necessidade de revisão no quantitativo 141 
de alunos ingressantes e possibilidade de apoio ao corpo discente existente. Encerrado este item 142 
passou-se ao seguinte. 4.1) Pedidos de desistência de bolsa: mestrado e doutorado: O Prof. 143 
Tiago leu os pedidos de cancelamento de bolsa de doutorado de Daniela da Silva Nunes, a partir de 144 
15 de agosto de 2016 por motivo de vínculo, seguida da carta de ciente da Profa. Julia Maria Costa 145 
Cruz, orientadora, que informa que a defesa está em andamento sem prejuízo de prazo original. E, 146 
por último, leu a carta de cancelamento de bolsa de mestrado da discente Renata Araújo Cunha, por 147 
motivo de vínculo a partir do dia 25 de julho de 2016, e na sequência, leu a carta de ciente da Profa. 148 
Julia Maria Costa Cruz, que informa sobre o cronograma de qualificação e defesa da discente em 149 
andamento, sem prejuízo dos prazos. Os pedidos foram aprovados pelo colegiado. Encerrado este 150 
item passou-se ao seguinte. 5) Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento de 151 
docentes (2017). O coordenador leu o pedido apresentado pela Profa. Dra. Fernanda Maria 152 
Santiago, lotada no Instituto de Ciências Biomédicas–ICBIM/UFU que solicita ao colegiado o seu 153 
credenciamento no quadro de docentes do Programa, solicitação esta embasada no cumprimento 154 
dos critérios exigidos na Resolução 01/2014 do CPPIPA. Observado os critérios e normas de 155 
credenciamento, o colegiado solicita a reapresentação do pedido, incluindo a discriminação e 156 
comprovação de sua produção científica e capacidade de formação discente. Encerrado este item 157 
passou-se ao seguinte. 6) Orçamento PROEX 2016-2017: O coordenador repassou ao colegiado 158 
que a CAPES depositou R$45.050,00 em julho, referente ao orçamento anual, que soma-se ao valor 159 
contingenciado superior a R$ 20 mil reais do exercício anterior (2015) e R$ 33 mil dispendidos com 160 
as três novas cotas de bolsas implementadas em agosto/2016. Frente a tal montante financeiro já 161 
disponibilizado, bem como a ausência de expectativas quanto a novos depósitos até o final do 162 
mandato deste colegiado, sugere a seguinte distribuição: 1) Contingenciamento de R$ 30 mil para 163 
cobertura de despesas com as bancas de conclusão até o final de 2017; 2) Estabelecimento de 164 
critérios para alocação da verba remanescente. A discussão subsequente gerou diversas 165 
possibilidades. Manifestou-se, como exemplo, que o PPIPA poderia apoiar financeiramente a 166 
publicação de artigos. Em resposta, o Prof. Tiago disse que tal ação é importante, mas que os 167 
recursos disponíveis são suficientes para o pagamento de poucos artigos. Ademais, há dificuldades 168 
no estabelecimento de critérios de escolha, que poderiam ser sobre o índice de impacto ou valor 169 
solicitado. Não houve conclusão sobre o assunto e o mesmo será pautado na próxima reunião do 170 
colegiado. Em seguida, apresentou duas listas assinadas pelos alunos da pós-graduação com a 171 
finalidade de solicitar meio de transporte para participação nos congressos da Sociedade Brasileira 172 
de Imunologia (SBI) em Campos do Jordão nos dias 21, 22 e 23 de outubro e da Sociedade 173 
Brasileira de Protozoologia (SBPz) em Caxambú nos dias 07, 08 e 09 de novembro. Porém, o Prof. 174 
Tiago disse que diante do recurso limitado, bem como um considerável número de discentes de 175 
graduação ou de outros Programas de Pós-graduação na lista do congresso da SBI, sugere autorizar 176 
o envio de pedido de transporte para o congresso do SBPz ao CONICBIM. O pedido de transporte 177 
será solicitado ao Instituto mediante confirmação e atualização da lista dos participantes. Na 178 
sequência leu, no item 6.1) a reapresentação das solicitações de ajuda de custo (reunião 195ª do 179 
CPPIPA), pelos professores Cláudio Vieira da Silva e Ernesto Akio Taketomi. Na oportunidade, o 180 
Prof. Tiago leu mais uma solicitação apresentada pelo Prof. Marcelo José Barbosa Silva com o 181 
pedido de 5 diárias e passagens ida e volta para a mestranda Mariana Soares Pena Ribeiro, com a 182 
finalidade de realização de experimentos na Faculdade de Ciências Farmacêutica da Universidade 183 
Federal de São Paulo-USP/RP. O colegiado decide adotar os mesmos critérios já propostos, sendo o 184 
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valor de uma diária e passagem ida e volta para os discentes, da seguinte forma, transporte de 185 
ônibus para Mariana Soares e passagem aérea para Samuel Cota Teixeira. O coordenador solicitou 186 
repautar o pedido do Prof. Ernesto Akio Taketomi para a próxima reunião do colegiado, quando os 187 
critérios de distribuição de recursos serão rediscutidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 188 
7) Solicitação de abertura de Edital interno PDSE: O Prof. Tiago leu a carta do doutorando 189 
Eliézer Lucas Pires Ramos que manifestou interesse em concorrer ao edital PDSE/CAPES, 190 
solicitando abertura de Edital interno conforme regido pelo Edital 19/2016 (retificação do edital 191 
n.19/2016, processo n.23038.014005/2016-63) do Programa de doutorado Sanduiche no Exterior-192 
PDSE/CAPES. O Prof. Tiago reforçou que os pedidos de candidatura deverão ser enviados a 193 
PROPP até o dia 25 de setembro/16, portanto solicitou a secretaria para reenviar o edital aos 194 
doutorandos do PPIPA, para que possam enviar suas manifestações de interesse de inscrição até o 195 
dia 09 de setembro/16. 8) Solicitação de aproveitamento de crédito. O coordenador solicitou ao 196 
colegiado retirar o item da pauta para averiguação. O colegiado acatou o pedido. Encerrado este 197 
item passou se ao seguinte. 9) Outros. Solicitação de matrícula POSDOC.  198 
O Prof. Tiago apresentou ao colegiado o requerimento de matrícula ao Programa de Pós-Doutorado 199 
na UFU apresentado pelo aluno egresso Dr. Àlvaro Ferreira Júnior, em conjunto com a 200 
documentação necessária e a carta de compromisso. O Prof. Tiago disse que o Dr. Álvaro Ferreira 201 
Junior participa de projetos de pesquisa vinculados ao programa e o Prof. Claudio Vieira da Silva 202 
será o supervisor e responsável pelo projeto acadêmico. O colegiado manifestou favorável a 203 
apresentação do requerimento de matrícula de pós-doutoramento no Programa, desde que cumpra as 204 
normas de Pós-doutorado na UFU e o regulamento do Programa Nacional de Pós-doutorado. Nada 205 
mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16 horas, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta 206 
ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 207 
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo _______________________________________________ 208 
Prof. Dr. Eloísa Amália Vieira Ferro___________________________________________________ 209 
Prof. Dr. José Roberto Mineo ________________________________________________________ 210 
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________ 211 
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva______________________________________________________ 212 
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________ 213 


